
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
Η διαδικασία της φόρτισης είναι εξαιρετικά απλή και περιγράφεται στα παρακάτω βήματα: 
1. Για να ξεκινήσεις τη φόρτιση, σύνδεσε το καλώδιο στην υποδοχή του φορτιστή και στο 
αυτοκίνητο και περίμενε έως ότου η λυχνία LED γίνει κίτρινη. 
2. Επίλεξε από το χάρτη τον σταθμό φόρτισης στον οποίο βρίσκεσαι και την πρίζα στην οποία 
έχεις συνδέσει το καλώδιο φόρτισης και επίλεξε φόρτιση ή πλησίασε την RFID κάρτα στον 
καρταναγνώστη, πάνω από την πρίζα του φορτιστή. 
3. Σε λίγα δευτερόλεπτα, η λυχνία LED γίνεται μπλε και η φόρτιση ξεκινά!
4. Για να ολοκληρώσεις τη φόρτιση, πάτησε Τερματισμός Φόρτισης, επιλέγοντας από το 
μενού πάνω αριστερά Δραστηριότητα ή πλησίασε ξανά την κάρτα RFID στον καρταναγνώστη.
5. Η λυχνία LED γίνεται ξανά κίτρινη, το καλώδιο απασφαλίζει και μπορείς πλέον να το 
αφαιρέσεις από το όχημα.

2. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ BLINK
Όλα τα σημεία φόρτισης της blink εμφανίζονται στον χάρτη του site, στην ενότητα Οδηγός-
Σταθμοί ή πατώντας κάτω δεξιά το κίτρινο εικονίδιο και στον χάρτη της εφαρμογής Βlink mobile. 
Στην εφαρμογή αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της τοποθεσίας του φορτιστή, καθώς επίσης 
παρέχονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του καθώς και 
το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Βlink mobile από App Store ή Google Play. 



3. ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ; 
Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται τόσο από την ισχύ του σταθμού φόρτισης όσο και από το ίδιο 
το ηλεκτρικό όχημα. Κάθε ηλεκτρικό όχημα έχει συγκεκριμένη ισχύ φόρτισης, συνήθως από 
3,7kW έως 22kW για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (Mode 3) ενώ η ισχύς αυτή μπορεί να 
αυξηθεί έως και τα 150kW για τη φόρτιση με συνεχές ρεύμα (Mode 4). Για τους τυπικούς 
φορτιστές πόλεων οι οποίοι συνήθως ακολουθούν το πρότυπο Mode 3 και τροφοδοτούν το 
όχημα με εναλλασσόμενο ρεύμα, ο συνηθέστερος μέσος χρόνος επαναφόρτισης της μπαταρίας 
ενός ΙΧ ηλεκτρικού οχήματος διαρκεί περίπου από 1-3 ώρες. 

4. ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΩ;
Η πληρωμή για την ενέργεια που καταναλώσατε γίνεται άυλα μέσω του ηλεκτρονικού 
λογαριασμού που δημιουργείτε κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή Blink Mobile. Πρόκειται 
ουσιαστικά για ένα ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο μεταφέρετε χρήματα μέσω τραπεζικής 
κάρτας και από το οποίο θα γίνεται κάθε φορά η πληρωμή του ποσού χρέωσης για τη φόρτιση 
του ηλεκτρικού σας οχήματος. 

5. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η BLINK; 
Η blink προσφέρει μονούς και διπλούς σταθμούς ταχυφόρτισης AC (Mode 3) και σταθμούς 
υπερταχείας φόρτισης DC (Mode 4). Οι  σταθμοί ταχυφόρτισης AC (Mode 3)  δύο εξόδων 
διαθέτουν δύο πρίζες Τύπου 2 ισχύος 22kW η κάθε μία, εξυπηρετώντας έτσι δύο χρήστες 
ηλεκτρικών οχημάτων ταυτόχρονα. Όλα τα οχήματα που κινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά 
είναι συμβατά με τις πρίζεςΤύπου 2. 

6. ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ;
Όχι, δεν υπάρχει καμία συνδρομή που θα κληθείτε να πληρώσετε. Στη blink χρεώνεστε 
αποκλειστικά με τις kW που θα απορροφήσει το όχημά σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 
Δεν υπάρχουν πάγια συνδρομητών ή κρυφές χρεώσεις. 

7. ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ RFID ΚΑΡΤΑ ΜΟΥ; 
Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος της blink, μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά 
την απόκτηση της κάρτας την οποία θα λάβετε στις επόμενες εργάσιμες ημέρες χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της blink 
στο 210 7232862.


